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Bevezetés 

Átalakulási folyamatok szimulációja kulcs feladat a hőkezelési folyamatok és a 

melegalakítási folyamatok szimulációjában. Ez adja meg a lehetőséget arra, hogy a 

hőkezelt anyag tulajdonságváltozásait becsülni, megismerni tudjuk. 

Természetesen egy megfelelően megfogalmazott szimuláció nem csak a 

tulajdonság változások számítására alkalmas, hanem az átalakulási folyamatok 

vizsgálatára is. Az ilyen célú szimulációknak azonban speciális feltételeket kell 

teljesíteni. Ebből a legfontosabb, hogy az alkalmazott matematikai módszer 

sajátosságai, számítási tulajdonságai ne határozzák meg számottevően a számítás 

eredményét. Emiatt a kinetikai egyenletek, és azok komplex megoldásai (például 

phase-field eljárás véges elemes vagy implicit véges differencia megoldásai) nem 

alkalmasak erre. Azonban a molekula dinamika és sejtautomata eljárások már 

lehetőséget nyújtanak olyan változások tanulmányozására is, amiket nem 

programoztak magában az eljárásban. 

Továbbá előfordul, hogy adott látott mikroszerkezet alapján a feltételezett 

technológiai körülményeket rekonstruálni szükséges. Ezek a feladatok eltérések, 

hibák okainak feltárásában, vagy akár régészeti korú tárgyak készítésének 

rekonstrukciójában használhatók. Ebben az esetben nem csak az általános, hanem 

lokális változások is érdekesek. Természetesen ez a típusú feladat inkább az 

eredmények értékelésében szab speciális kívánalmakat, mintsem a szimulációs 

eljárással szemben. 

Láthatjuk, hogy számos feladat típus számos követelménnyel áll az ugyancsak 

számos fázisátalakulási folyamat mellett. Ennek, és a számítástudomány intenzív 

fejlődésének köszönhetően nagyon sokféle szimulációs eljárás, numerikus módszer 

született a fázisátalakulások kinetikájának leírására, számítására, szimulációjára. Ez 

a nagy mennyiségű módszer nem azt jelenti, hogy adott feladatra van jó és rossz 

eljárás hanem, hogy az adott követelményeket és eredményeket tekintve van 

optimális, és kevésbé optimális számítási eljárás, matematikai leírás. Ebben a 

sokaságban eligazodni sem egyszerű feladat. Azonban bármelyik fázisátalakulástól, 

vagy matematikai leírástól indulva rövid időn belül belebotlunk a sejtautomata 

módszerbe. Ennek egyik oka, hogy maga a módszer hatékony számítási eljárás ezen 

a területen. Természetesen az is hozzájárul ehhez, hogy a legidősebb eljárás azok 

közül, amelyeket a digitális számítógépek megjelenése hívott életre. 

Egy ámulatba ejtő tulajdonsága az eljárásnak, hogy nagyon egyszerű felépítése 

mellett rendkívüli komplex folyamatok elemzésére is alkalmas. Akár jelentősen nagy 

lehet az implementáció egyszerűsége és a viselkedés komplexitása közötti 
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különbség. Ez motivációt ad arra, hogy a sejtautomata módszert felhasználjuk a 

fázisátalakulások szimulációjában, vizsgálatában. 

Azonban ezen az alkalmazási területen több kérdés is felmerül a sejtautomata 

alaptulajdonságaival kapcsolatban: 

1. A fázisátalakulások két legnagyobb csoportja a hosszú távú diffúzióval és a 

rövidtávú diffúzióval végbemenő folyamatok. A sejtautomata lokális 

működésének leírása alkalmassá teszi-e mind a két típusú diffúziós 

folyamat szimulációjára? Mekkora a különbség a két különböző automata 

között? 

2. Adott fázisátalakulási csoporton belül (hosszútávú diffúziós, rövidtávú 

diffúziós) az egyes fázisátalakulási folyamatok kinetikáját számoló 

automaták között mekkora a különbség? Lényeges változtatások 

szükségesek? 

3. A legtöbbet vizsgált sejtautomaták az egy-dimenziós kétállapotú 

automaták. Alkalmazhatók ezek fázisátalakulások szimulációjára? Hogyan 

lehet megtalálni a megfelelő automatát? Változik-e a leírás komplexitása 

az automata dimenzionalitásával? 

4. Megjelenik-e a leírás, az implementáció egyszerűsége mellett az 

eredmények komplexitása? Milyen adatokat ad a sejtautomata sajátos 

működése az implementációjában felhasználtakon túl? 

A fázisátalakulások szimulációjával foglalkozó szakirodalom adott problémák 

megoldására, adott fázisátalakulások kinetikai szimulációjára koncentrál, ezért a 

több fázisátalakulás kinetikájának vizsgálatán átívelő kérdésekkel nem foglalkozik. A 

számítástudomány számára az „egyszerű” automaták is számos kérdést 

biztosítanak, ezért a fázisátalakulások szimulációjára használt „komplexebb” 

automaták átfogó vizsgálatára nem került sor. Egyes partikuláris területeken 

találunk összehasonlításokat, de azok inkább csak egy csoporton, egy jelenségkörön 

belül maradnak. Azonban ezekre a kérdésékre a válasz fontos akkor, amikor az 

adott feladat adta követelményekhez választjuk az optimális számítási eljárást. A 

dolgozatban ezekre a kérdésekre keresem a választ, példákon keresztül bemutatva 

a sejtautomatában rejlő lehetőségeket és korlátokat. 

  



4 
 

Introduction 

Simulating the transformation processes is a key part of the overall simulation of 

heat-treatment and hot forming. It provides the possibility of estimating the 

change in the properties of heat-treated materials. 

Naturally, a well-defined simulation is not only capable of calculating the change in 

properties, it is also suitable for the examination of the transformation processes. 

Such multi-purpose simulations, however, require special conditions. The most 

important of these conditions is that the particularities of the utilized mathematical 

method must not significantly determine the result of the calculation. For this 

reason, kinetic equations and their complex solutions are not sufficient (for 

example, finite element or implicit finite difference solutions of phase-field 

processes). Molecular dynamics and cellular automaton processes, on the other 

hand, can provide information even on changes that are not programmed into the 

process itself. 

On certain occasions, it is necessary to reconstruct the supposed technological 

circumstances based on the available microstructure. These tasks can be related to 

investigations of failures or variances, or even determining the manufacturing 

technologies of archaeological findings. In these cases, local changes are also of 

interest beside average ones. These types of tasks establish special conditions 

mostly on the evaluation of the results instead of the simulation processes. 

It is clear that different types of problems pose different requirements for many 

different phase transformation processes. Together with the intense development 

of computer technology, this resulted in the creation of numerous simulation 

processes and numerical methods for describing and calculating the kinetics of 

phase transformations. The number of techniques does not mean there are good 

and bad methods for one task, instead, there are more optimal and less optimal 

methods regarding the specific conditions and results. Navigating through the set 

of methods is not straightforward. On the other hand, starting from any phase 

transformation, one will rather quickly end up at the cellular automaton method. 

The main reason is the efficiency of the method on this field, as well as being the 

oldest among the processes which were developed on digital computers. 

An amazing property of this process is that even with a very simple setup, it is 

capable of complex behavior. The difference between the ease of implementation 

and the complexity of behavior can be remarkably significant, providing motivation 

for utilizing this method for simulating and examining phase transformations. 

Naturally, questions arise on the base properties of cellular automata for this task: 



5 
 

1. The two most significant groups of phase transformations are described 

with either long-range diffusion or short-range diffusion. Is the local 

operation of cellular automata suitable for simulating both diffusion 

processes? How big is the difference between the two automata? 

2. Within one group of phase transformations (long-range short-range 

diffusion), how different are the automata that calculate the kinetics of 

specific phase transformation processes? Are significant changes 

necessary? 

3. The most researched methods are the one-dimensional binary cellular 

automata. Are these suitable for simulating phase transformations? How is 

the correct automaton found? Is the complexity of the automaton changing 

with the dimensionality? 

4. Is the complexity of the result actually present beside the ease of 

description and implementation? What information is provided by the 

specific operation of the automata aside from what is used in the 

implementation? 

The literature on phase transformation simulations concentrates on the kinetic 

simulations of specific transformations, leaving the kinetics of multiple phase 

transformations unexplored. Even ”simple” automata raise numerous questions for 

computer science, and the more complex automata for phase transformations 

have not been examined overall. Comparisons can be found on certain particular 

use cases, however, these remain isolated within one group of phenomena. The 

answers to the questions are important when the optimal process is chosen for the 

conditions of the task at hand. In this paper, I aim to provide the answers, showing 

through examples the possibilities and limits of cellular automata. 
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1.A sejtautomata módszer 

A sejtautomata a legkorábban alkalmazott nem konvencionális számítási eljárás [1]. 

Születése a modern számítógép alkalmazásának kezdeteivel esik egybe, annak 

következménye [2]. A működéséhez mindenképpen szükséges a számítógép, hiszen 

az automata leírásából annak számítási eredménye nem vezethető le klasszikus 

matematikai eljárásokkal. Az eredményhez működtetni kell az automatát, rögzíteni 

az állapotait és elemezni azokat, illetve azok változását [3]. Számtalan alkalmazást 

találunk a számítástudományi kérdések megoldásától a digitális titkosításon át a 

közlekedés analíziséig vagy a csillagászati kutatásig [4,5]. Azonban már az első 

alkalmazás is az anyagtudományhoz kötődött, ahol is kristálynövekedést vizsgált 

StanislawUlam, Neumann János által tervezett digitális számítógépen [6]. Ulam 

módszerét kezdte el tanulmányozni Neumann János, hogy megtalálja arra az elvi 

kérdésre a választ, hogy lehet-e olyan gépet alkotni, ami el tudja készíteni saját 

komplexitásával egyenértékű gépet [7]. Ebben a kutatásban nevezte el Neumann 

János a módszert sejtautomatának, és írta le működésének alapjait. 

A sejtautomata módszerben definiálunk egy N-dimenziós teret, amit egymással 

teljes mértékben azonos elemekre osztjuk. Azzal tudjuk a legkönnyebben 

biztosítani azt, hogy minden elem biztosan, minden szempontból azonos legyen, 

hogy szabályos térkitöltő elemeket választunk. Minden elemet ellátunk egy 

állapottal. Az állapotot egy előre meghatározott, diszkrét véges halmazból választja 

ki az automata. Az állapotot leíró értékhalmaz elemei lehetnek mennyiségi és 

minőségi értékek, lehetnek diszkrét vagy folytonos értelmezési tartományú 

változók, azonban végül a lehetséges állapotokból csak meghatározott számú és 

értékű lehet. Az állapottal rendelkező térelemet nevezzük sejtnek. Az automata 

működése során megadott szabályok szerint igyekszik minden sejt állapotát 

megváltoztatni a rácsban. A sejtekből felépülő rácsot nevezzük univerzumnak. A 

szabályok az automata indításakor ismertek, és az automata működése során nem 

változnak. A szabály mindig megadja, hogy az adott sejt aktuális állapotából milyen 

állapot válhat. Ezt alapjában véve az adott sejttel kölcsönhatásban lévő sejtek 

aktuális állapota határozza meg. A kölcsönhatásban lévő sejteket a szomszédság 

adja meg. Természetesen az eddigiek alapján minden sejt esetén a szomszédság is 

ugyanolyan koordinációt jelent, azaz a kölcsönhatásban lévő sejtek száma és relatív 

elhelyezkedése azonos. Minden sejt esetében a sejt aktuális állapota és a 

szomszédságában lévő sejtek állapota határozza meg az aktuális sejt új állapotát. Az 

automata minden sejt állapotát igyekszik megváltoztatni, azaz minden sejthez a 

szabályok rendelnek egy új állapotot. Amikor minden sejt új állapota ismert, akkor 

elkészül egy új univerzum. Az új univerzum a sejtautomata új állapota, és így 

univerzumról univerzumra fejlődik az automata. Azaz az automata valóságában így 

telik az idő, diszkrét lépésekben, amiket az egyes univerzumok jelölnek ki. Az 
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univerzum véges kiterjedésű, így a határán lévő sejtek szomszédsága nem teljes. A 

határfeltételek rendelkeznek arról, hogy az univerzum határán lévő sejtek 

szomszédsága mily módon válik teljessé, azaz milyen állapotokat kell figyelembe 

venni azokon a pozíciókon, amelyek már az univerzum határán túl vannak. Ezeknek 

az állapotoknak a definíciója alapjában befolyásolja az automata működését. A 

határfeltételekkel tudunk érdekes tulajdonságokat adni az automatánknak [8]. 

A fenti leírásból látszik, hogy az automata leírása során meg kell adnunk a rácsot, 

annak dimenzióját és a sejtek alakját. Meg kell adnunk a sejtek lehetséges 

állapotait. Definiálnunk kell a szomszédságot, és ezzel együtt a határfeltételeket. Az 

így megadott sejtautomata implementációja már egyértelműen elkészíthető. A 

sejtek kiinduló állapotának megadása után az automata már számolja is az 

univerzumok sorozatát, mint annak időbeli fejlődését. Az eltelt időt számítási 

lépésekben mérjük, ami két univerzum közötti időt jelenti a szekvenciában. A 

rácsban a távolságok mérésének egységét pedig a rácselem adja meg. Ez a diszkrét 

idő és távolság felbontás természetesen meghatározza a számítás pontosságát. 

Alapjában a sejtautomatákra is igaz, mint minden numerikus eljárásra, hogy minél 

nagyobb a felbontás, annál pontosabb eredményt kapunk. Természetesen a sejtek 

számának és a számítás folyamatának, a lépések számának növekedésével a 

szükséges számítási költség nő. Azonban, mivel az automata mindenképp igyekszik 

minden sejt állapotát megváltoztatni, így a számítási teljesítménye nagy [9]. 

Természetesen a fenti általános automata tulajdonságai nem vizsgálhatók. A 

szakirodalomban részletes tanulmányok taglalják a speciális automaták 

tulajdonságait és alkalmazhatóságát adott feladatara [10]. Ez a tanulmány is 

speciális automatákra és speciális feladatokra koncentrál és vizsgálja az automaták 

tulajdonságait. A vizsgálat tárgya bináris automaták, amelyek a diffúzióhoz hasonló 

dinamikát mutatnak [11, 12, 13]. Külön választjuk a hosszú- és rövidtávú diffúziós 

folyamatot, de összevetjük az egyes automatákat ebből a szemszögből is. A 

vizsgálat alkalmazás célú, azaz az említett automaták olyan tulajdonságait 

vizsgáljuk, amelyek egy szimulációs feladat megoldásában lényegesek. Mindegyik 

vizsgált automata ezen a téren már megállta a helyét és az eredmények 

publikációkban megjelentek. Ebből következik, hogy a tanulmányban nem az 

automaták működését, hanem a sejtautomata módszer lényeges sajátosságait 

vizsgáljuk. 

A szakirodalom is bemutatta részletesen, hogy a sejtautomata szimulációs 

feladatok megoldásában akkor hatékony, ha működésében véletlen folyamatok, 

valószínűségszámítási alapok megjelennek [14, 15]. A véletlenszerűséget számos 

módon be lehet vezetni a sejtautomata működésébe: véletlenszerű ráccsal, 

aszinkron vizsgálati móddal, sztochasztikus szabályokkal. Mind-mind más működést 
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jelentenek, de adott feladatban a végeredmény akár azonos lehet különböző 

automatákkal történő számítás esetén [16]. 

A sejtautomata irodalom a módszer univerzalitását hangsúlyozza [17]. Valóban 

egyszerű sejtautomatákkal rendkívül komplex viselkedés érhető el, és a kétállapotú 

automaták világában is a sejtautomata széles körű alkalmazást biztosít [18]. Persze 

ez a terület ennél a rövid kiragadott mondatnál összetettebb, de szimulációs célú 

felhasználást tekintve a legfontosabb aspektusa. Tanulmányomban megvizsgálom a 

rövidtávú diffúzió és a hosszútávú diffúzió dinamikáját, hogy milyen változással 

milyen folyamat szimulációját kapjuk. 

A sejtautomata módszerben a komplexitás egy kulcskérdés az előző bekezdésben 

említett viselkedés miatt [19]. Adott feladathoz mindig célszerű a legkisebb 

komplexitású automatát választani. Ennek oka, hogy az implementációja is 

egyszerűbbé válik, és a számítási teljesítménye is jobb. A számítási teljesítmény 

minden numerikus módszerben fontos, hiszen a felhasználást nagymértékben 

befolyásolja. A sejtautomata módszerben azonban a dimenzionalitás változásával 

nagymértékben változik a számítási teljesítmény. Minél nagyobb az univerzum 

dimenzionalitása, annál rosszabb a számítási teljesítmény. Azonban meg kell 

vizsgálni azt, hogy a dimanzionalitás változása milyen komplexitás változást jelent 

az automata és a számítási eredményeinek komplexitásában. Lényeges információ 

ez, hiszen vannak olyan esetek, amikor a szimulált helyzet, jelenség miatt kell 

alkalmazzunk magas dimenziójú automatát [20]. 

A negyedik vizsgálati pont ugyancsak lényeges a szimulációs célú felhasználásban. A 

sejtautomatában bármilyen változást, bármilyen összefüggést csak lokálisan, kis 

kiterjedésben tudunk definiálni [21, 22]. Azonban az automata az univerzum 

egészét tekintve általános működést, általános tulajdonságokat mutat. A módszer 

nagy előnye, hogy olyan viselkedést is kapunk általános jellegében, amit akár nem 

is programoztunk az állapotváltási szabályokba lokálisan [23]. Felmerül a kérdés, 

hogy ez milyen absztrakciós szintig működik. Meddig lehetséges visszavezetni a 

kapott viselkedést, jellemzőket az állapotváltási szabályokra, és melyek azok, 

amelyek az automata felépítéséből, az univerzum dinamikus létének jellegéből 

következnek [24]. 

Természetesen nem szűkítem az összevetést közvetlenül a szimulációs 

folyamatokra. Ahol mód nyílik rá a digitális képelemzés példáit is bemutatom [25, 

26]. Továbbá a sejtautomata a számítástechnika fejlődésével fejlődő numerikus 

módszerekben egy „ősi”, nevezzük inkább: patinás eljárás. Ahol más numerikus 

eljárások határára sodródik a leírás, ott azzal az eljárással meglévő kapcsolatra is 

rámutatok. 
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2. Rövidtávú és hosszútávú diffúzió dinamika 

2.1. Diffúzió a sejtautomata univerzumban 

Az átalakulási folyamatok jelentős részének leírásában a diffúzió egy alapjelenség, a 

diffúzió dinamikája alapjában befolyásolja az érintett átalakulási folyamatok 

kinetikáját [27]. A fémes rácsban az atomok mozgását nevezzük diffúziónak [28]. 

Bármely alap mechanizmusát tekintjük a diffúziónak, láthatjuk, hogy az atomok 

nem mozdulhatnak el bármely irányban, hanem a kristályrács által megszabott 

irányokban történhet csak atomi elmozdulás (1. ábra). Ha egy színelem rácsában 

vizsgáljuk az öndiffúziót, akkor véletlenszerűen –a megadottakból választva 

véletlenszerű irányban mozognak az atomok. Egy kaotikus rendszer bontakozik ki 

előttünk, amelyben az atomok bolyonganak a kristályrácsban. Hasonlóképp alakul a 

diffúzió jelensége szilárdoldatok esetén azzal a kivétellel, hogy az ötvöző atomok 

mozgását vizsgáljuk, mint diffúziót (1.b. ábra). 

 

  
 (a) (b) 

1. ábra. Egy intersztíciós helyzetű ötvöző atom elmozdulásának lehetséges irányai 

(a) és mozgása a rácsban (b). 

Ezt a dinamikát nevezzük hosszútávú diffúziónak, mert a vizsgált atom az idő 

elteltével akár jelentősen eltávolodhat a kiindulási pozíciójától. Ez a jelentős 

távolság a rácsparaméter többszörösét jelenti. Alapesetben, amikor a diffúzió 

jelentős szerepet játszik az átalakulási folyamatban, akkor a hosszútávú diffúziót 

értjük ez alatt. 

Ettől megkülönböztetünk egy másik diffúziós mechanizmust, amikor az atomok egy 

határ mentén helyezkednek el. Ez a határ szemcsehatár, vagy fázishatár. Mind a két 

esetben igaz az, hogy ha a kialakult határ egyik oldalán megnő a rács energiája 

valamilyen okból (pl. szemcsehatárok esetén képlékeny alakváltozás során 

felszaporodó diszlokációk okozta rácsfeszültség), akkor a szemcsehatár elmozdul a 

magasabb energiatartalmú rács felé. Ez a mozgás nem valósulhat meg más módon, 

csak úgy, hogy az atomok átlépnek a magasabb energiatartalmú rácsból az 

alacsonyabb energiatartalmú rácsba. Ezt közvetlenül a határon lévő atomok tudják 
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megtenni és eközben maximum a rácsparaméterrel összemérhető távolságot kell 

csak megtenniük (2. ábra). 

 
 (a) (b) 

2. ábra. Egy szemcsehatár vázlata (a). Ha vizsgáljuk a jelölt atomot, amelyik a 

többletenergiával (Est) rendelkező rácsban van (2), akkor csak egy kis elmozdulás 

szükséges számára, hogy a kisebb energiájú (1) rácsba mozduljon el. A mozgás 

során a többlet energia megszűnik ugyan, de a határ energiája (Eh1, Eh2) megmarad, 

mivel a határon lévő atomok koordinációja nem teljesen a rács által meghatározott 

koordináció. 

Természetesen a határ mindkét oldalán az atomok részt vesznek a hosszútávú 

diffúzióban is, nem kötődnek statikusan a határhoz. A fázisátalakulások jellegéből 

adódik, hogy melyik diffúziós folyamat határozza meg az adott átalakulás 

sebességét. Ennek megfelelően a diffúzió irányította fázisátalakulásokat két nagy 

csoportra osztjuk: rövidtávú diffúzió által szabályozott és hosszú távú diffúzió által 

szabályozott fázisátalakulások [29]. Mind a kétféle fázisátalakulási csoport a fent 

bemutatottak alapján hatékonyan vizsgálhatók sejtautomatákkal [30]. 

A fázisátalakulások szimulációjához implementációs és értékelés szempontból a 

legjobb a szabályos kocka vagy négyzetrács. Jelen esetben a vizsgálatot két-

dimenzióban végzem. A négyzetrácsban a szomszédság nem egyértelműen 

megfogalmazható, azonban a Neumann (4-es) vagy Moore (8-as) szomszédságokkal 

dolgozhatunk a legjobban. Sztochasztikus szabályok alkalmazásával sem a kötött 

rácsgeometria sem a szomszédság hatásával nem kell foglalkozzunk [31]. A 

sztochasztikus jelleg kompenzálja a geometriai megkötéseket. Diffúziós 

folyamatokat bináris automatákkal vizsgálhatunk, mert az aktív „mozgó” sejttel 

kapcsolatosan a kérdés, hogy a határ adott oldalán van-e vagy sem, vagy adott 

pozícióban van-e vagy sem. Azaz az általános automata definícióból a diffúziós 

dinamika vizsgálatához sikerült egy speciális automata felépítést definiálnunk. A 
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következőkben megvizsgáljuk, hogy a megadott specialitások mellett melyek a 

különbségek a rövidtávú és a hosszútávú diffúziót megvalósító automata között. 

Az atomok diffúzió során látott bolyongását szemléletesen a két-dimenziós rácsban 

megoldott Random Walk dinamika írja le. Ebben az esetben a rácsot alkotó 

négyzetek a sejtek. A sejteknek két állapota van: fehér és fekete. Az univerzumot 

alkossa mxm sejt, aminek kiinduló állapota legyen fehér, kivéve az univerzum 

közepén állót, ami legyen egyedül fekete. 

Építsük fel az automatát aszinkron sztochasztikus elven. Ezek szerint 

véletlenszerűen választjuk ki a sejteket, amelyekre alkalmazzuk az állapotváltási 

szabályokat. Az aszinkron elv alapján az egyes részecskék elmozdulása 

mindenképpen megtörténik, de a mozgásban résztvevő sejtek kiválasztása egy 

szimulációs lépés alatt véletlenszerűen történik. Ebből következően egy sejtet akár 

többször is megvizsgálhatunk, míg más sejtek akár ki is maradhatnak a vizsgálatból. 

Az állapotváltozási szabályok szerint a fekete sejt Neumann szomszédságában lévő 

sejtek p=0.25 valószínűséggel veszik fel a fekete állapotot, miközben a vizsgált sejt 

állapota fehér lesz. Ez implementációs szinten például úgy valósíthatjuk meg, hogy 

mindegyik szomszédhoz rendelünk egy [0..1[ tartományba eső véletlen számot, és a 

legkisebb véletlen értékkel rendelkező szomszéd, ha az az érték kisebb, mint 0.25, 

változtatja meg a vizsgált sejt állapotát. 

Ha az automatát elindítjuk, akkor azt látjuk, hogy a középen lévő fekete pont 

elmozdul az univerzumban, ahogy a sejtek állapotai rendre megváltoznak. A 3. ábra 

képsora mutatja a mozgás eredményét eltérő számítási ciklus esetén, ahol az 

aszinkron működésnek köszönhetően mxm számú vizsgálat jelent egy számítási 

ciklust. Az ábrán a könnyebb értelmezhetőség kedvéért a teljes útvonalat 

megmutatjuk. 

 
 100 lépés 1000 lépés 2500 lépés 5000 lépés 

3. ábra. A Random Walk dinamika során mozgó fekete objektum útvonala 

különböző számítási ciklusok után. 

Látható, hogy a fekete objektum a középpont környezetében mozog irányítottság 

nélkül. A Random Walk dinamika sajátossága, hogy adott idő elteltével r= N
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távolságon belül találjuk meg az objektumot a kiinduló ponttól, ha a számítási 

lépések számát N-el jelöljük. Egy gyors méréssel igazolhatjuk, hogy a felépített 

automatában lévő fekete pont valóban Random Walk dinamikát mutat. Ehhez 

berajzoltuk az ábrákba a megfelelő eltelt számítási lépésekhez tartozó r sugarú 

köröket. Látható, hogy valóban sikerült megvalósítanunk a Random Walk 

dinamikát. 

Ha több objektum mozog az univerzumban - azaz több atom diffúziós dinamikáját 

vizsgáljuk - akkor előfordulhat az az eset a fenti dinamika alkalmazása esetén, hogy 

két (vagy esetleg több) fekete objektum ugyanabba a pozícióba jut. Csak a Random 

Walk alapján ekkor egy fekete objektum marad és mozog tovább. Ezzel azonban 

megsértjük az anyagmegmaradás törvényét.Amodelltmódosítani kell, hogy 

alkalmas legyen anyagi rendszerek vizsgálatára. 

 

4. ábra. A vizsgált sejt (szürke) kelet (E) irányba történő elmozdulásához tartozó pE 

valószínűség számításánál alkalmazott szomszédság. A sűrű vonalkázású sejtek a 

Neumann-féle szomszédságot jelölik, amíg ritka vonalkázás a másodlagos 

szomszédokat mutatja. 

Az egyes részecskék elmozdulása, a sejtek állapotváltása mindenképpen 

megtörténik, de a mozgásban résztvevő sejtek kiválasztása egy szimulációs lépés 

alatt véletlenszerűen történik. A kiválasztott sejtre alkalmazzuk a fent bemutatott 

transzlációs szabályt (Random Walk) úgy, hogy minden lépésben pu valószínűséggel 

mozdulhat el a részecske u irányba, ahol u N, W, E, S irányok lehetnek. A pu 

valószínűségeket a szomszédok szomszédsága alapján határozzuk meg. A 12 

szomszédot tartalmazó szomszédságból számítjuk a valószínűséget (4. ábra). Ennek 

egy része a Neumann-féle közvetlen szomszédság, ezeket nevezzük elsődleges 

szomszédoknak, a szomszédságban lévő többi sejtet nevezzük másodlagos 

szomszédságnak. Feltételezzük, hogy az elsődleges szomszédoknak más mértékű a 

hatása, így más valószínűséget határoznak meg. 
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Vegyük észre, hogy a vizsgált szomszédságba beleesnek a vizsgált sejt Neumann-

féle szomszédságába eső sejtek is. Ezzel a megoldással tudjuk majd biztosítani a 

taszító és vonzó hatás létrejöttét a mozgó objektumok között. 

A diffúzió esetében akár a vakanciák, akár az ötvözők igyekeznek egymástól a 

legtávolabb kerülni, igyekszik a koncentráció kiegyenlítődni. Ezt úgy is felfoghatjuk, 

mintha taszítanák egymást a rácsban. Ezt modellünkben úgy tudjuk érvényre 

juttatni, hogy abban az irányban a legnagyobb a p valószínűség, amelyik szomszéd 

környezetében a legkevesebb részecske található. Ezt úgy tudjuk meghatározni egy 

u irányban, hogy ha minden sejthez a 4. ábrán bemutatott környezetben rendelünk 

egy valószínűség értéket. Megkülönböztethetjük az elsődleges szomszédokat pa, a 

másodlagos szomszédokat pb értékkel. Ha egy elsődleges szomszéd állapota 0, azaz 

ott nincs objektum, növelje pa-val az elmozdulás valószínűségét. Ugyanígy, ha a 

másodlagos szomszédok közül valamelyik sejt értéke 0, növelje pb-vel az 

elmozdulás valószínűségét. Így az adott irányba történő el-mozdulás valószínűsége 

nem más, mint 

 ba N

b

N

a ppp =  (1) 

ahol Na az elsődleges, Nb a másodlagos szomszédságban lévő 0 állapotú sejtek 

száma. 

Készítsünk egy 400x400 sejtből álló univerzumot. Lássuk el reflektív határfeltétellel. 

Az állapotokat adjuk meg 0 és 1 értékkel. Készítsünk egy olyan kiinduló 

konfigurációt, ahol az univerzum felét csak 0, a másik felét csak 1 állapotú sejtek 

töltik ki. Alkalmazzuk a fent vázolt állapotváltási szabályt pa=pb=0.9 valószínűségi 

érték mellett. Indítsuk el az automatát, és figyeljük a benne végbemenő 

változásokat. Különböző számítási lépések után az univerzumot az 5. ábra mutatja. 

Az ábrán láthatjuk, hogy az 1 állapotok elkezdenek áramlani, mint amikor atomok 

diffundálnak az egyik fém rácsából a másikba. Az objektumok mozgásán 

megfigyelhető, hogy valóban leírható a Random Walk dinamikával. Ahogy egyre 

inkább telik az idő az univerzumban, annál több objektum mozdul el és halad a 0 

állapotú sejtek felé. Ha a diffúzió analógiájára vizsgáljuk az univerzumban 

végbemenő folyamatot, az 1 állapotok koncentrációja igyekszik kiegyenlítődni. 

A kinetika vizsgálatához figyeljük meg a valószínűségek hatását a folyamatra. Az 6. 

ábra mutatja, hogy minél nagyobb a pa és pb értéke, annál gyorsabban megy végbe 

a kiegyenlítődés. Ezeket az értékeket hozzákötjük a hőmérséklethez egy Arrheinus 

típusú függvénnyel, akkor a diffúziós dinamikát termikusan aktiválttá tettük. Erről a 

következő fejezet számol be. 
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 100. lépés 1000. lépés 2500. lépés 5000 lépés 

5. ábra. Az univerzum változása pa=pb=0.9 valószínűségi értékkel beállított diffúzió 

szabály alkalmazásakor. 

 

 
5. ábra. A koncentráció eloszlás az univerzumban különböző pa és pb 

értékeknél adott 10000 számítási lépés után (fent).Cu/CuAg0.1 diffúziós 

párban kialakult koncentráció eloszlás [32] (lent). 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

0.000

0.125

0.250

0.375

0.500

0.625

0.750

0.875

1.000

 

 

K
o

n
c
e
n

tr
á

c
ió

x

 pa=pb=0.1

 pa=pb=0.2

 pa=pb=0.3

 pa=pb=0.4

 pa=pb=0.5

 pa=pb=0.6



15 
 

2.2. Határmozgás a sejtautomata univerzumban 

A rövidtávú diffúzió határmozgás (szemcsehatár, fázishatár) esetén megy végbe 

[33]. A határmozgás legegyszerűbben a következő szinkron determinisztikus 

automatával szimulálható: álljon az univerzum 400x400 négyzetes sejtből. A sejtek 

két állapotot vehessenek fel: fehér és fekete. Kezdetben minden sejt legyen fekete, 

kivéve az univerzum közepén lévőt, az legyen fehér. Az állapotváltási szabály 

felépítésénél alkalmazzuk a Neumann féle szomszédságot. Az állapotváltásra 

használjuk a következő egyszerű szabályrendszert: 

- Ha a sejt fehér, és a szomszédságában minden sejt fehér, akkor fehér 

marad.  

- Ha a sejt fehér, és a szomszédságában van legalább egy fekete sejt, akkor 

fekete lesz. 

- Ha a sejt fekete, akkor fekete marad függetlenül a szomszédságában lévő 

sejtek állapotától. 

Alkalmazva a fenti szabályrendszert szinkron determinisztikus dinamika szerint, 

akkor a 7. ábrán lévő képet kapjuk 100 számítási lépés után. Természetesen 

aszinkron módon működő automatát is alkalmazhatunk, azonban a véletlen 

pozícióválasztás miatt a szimuláció lassú, főleg amíg az univerzum fajlagos felülete 

kicsi. Ekkor a határok kiválasztásának valószínűsége kicsi. Szinkron 

szabályalkalmazás esetén azonban minden lépésben biztosan minden határon lévő 

sejt állapotváltását megvizsgálja az automata. Emiatt hatékonyabb a szinkron 

automata ebben a feladatban. 

 
 (a) (b) 

7. ábra. Neumann féle szomszédsággal felépített szinkron determinisztikus bináris 

automata univerzuma 100 számítási lépés után (a) és a növekvő síkidom területe. 

Látható, hogy a határmozgás megindul, a fehér terület egyre nagyobb lesz a fekete 

terület rovására. Azonban a növekvő - nevezzük csírának - az alakja egy rombusz, 
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ami a Neumann-féle szomszédságnak köszönhető. Bármely szomszédságot 

definiálva a növekedés során az alakzat követi a rá jellemző formát. Ahhoz, hogy a 

növekvő csíra alakját az adott beállításnak megfelelően körszerűvé tegyük, 

sztochasztikus szabályt kell alkalmaznunk. 

A sztochasztikus szabályrendszer ebben az esetben is hasonlóan definiálható, mint 

a hosszútávú diffúzió esetében. Válasszunk egy p valószínűségi változót [0..1[ 

tartományban lévő értékkel. Amennyiben a determinisztikus szabály állapotváltást 

ír elő, akkor p értékét összevetjük egy generált egyenletes eloszlású véletlen 

számmal. Amennyiben a generált véletlen érték kisebb, mint a p érték, az előírt 

állapotváltozás végbemegy. Ha nagyobb, akkor nem történik állapotváltás. A 8. 

ábra mutatja a növekvő csíra alakját 100 számítási lépés után p=0.5 értéket 

használva. 

Módot ad a Neumann féle szomszédság arra is, hogy irány szerint differenciáljuk a 

valószínűség értéket. Ebben az esetben az N, S szomszéd kaphat külön 

valószínűségi értéket (py), és az E, W szomszéd (px). Ez pontosan azt jelenti, hogy a 

két-dimenziós univerzumban a vízszintes és függőleges növekedés sebessége eltér 

egymástól. Amíg az azonos valószínűségi értékek esetén a növekedés körszerű, 

addig eltérő valószínűségi értékek mellett ellipszisszerű növekedés válik jellemzővé 

(9. ábra). 

 

8. ábra. A növekvő csíra sztochasztikus szabályrendszer alkalmazásával 100 

számítási lépés után. Az állapotváltási szabály valószínűségi változójának értéke 

0.5. 

A határmozgás a p valószínűségi változón keresztül tehető hőmérsékletfüggővé. 

Ebben a megoldásban is egy Arrhenius típusú összefüggés felhasználásával 

valósítható meg. Erről a következő fejezetben számolok be. Amíg a hosszútávú 

diffúzió dinamika esetén a valószínűségi változó módosításával csak a diffúzió 

sebessége változott, addig ebben a megoldásban ügyelni kell arra, hogy p értéke 

befolyásolja a növekvő csíra alakját. A megfelelő tartomány beállítása stabilitás 

vizsgálaton keresztül lehetséges adott szimulációs feladat esetén. 
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Ahogy említettük, képzeljük úgy el az univerzumokat, mint idősor. A két-dimenziós 

univerzumokból építsünk három-dimenzióst, ekkor a determinisztikus szabály 

szabályos testeket hoz létre. A sztochasztikus szabály alkalmazása azonban közelíti 

a kúpot, aminek síkmetszetét mutatja az 8. ábra. Ha ezt végiggondoljuk, akkor nem 

kaptunk mást, mint a Level-set módszer egy lehetséges megoldását [34]. 

Tulajdonképpen egy egyenletes osztású rácson; sejtautomata módszer 

alkalmazásával megoldható a Level-set formalizmus. Persze csak a rács adta 

diszkrét normálisok jelölte elmozdulások szerint. Azonban más szabályokkal más 

alakzatok is kezelhetők, így a sejtautomata alkalmas a Level-set egyenlet 

megoldására. 

 

9. ábra. Az x és y irányokban eltérő valószínűségi érték mellett növekvő csírák. Az x 

irányban (W-E szomszédok) a valószínűségi érték px=0.9, y irányban (N-S 

szomszédok) py=-12.77q+3.41, ahol q a redukció mértéke hengerléskor. Ezzel a 

módszerrel alakított szemcseszerkezet hozható létre az univerzumban. 

A Level-set formalizmus alkalmazásának két tipikus területe a számítógépi 

képfeldolgozás és képelemzés, illetve a számítógépi mikroszerkezeti szimulációk. A 

mikroszerkezeti szimulációk terén meg kell említeni a phase-field módszert [35], 

ami a Level-set formalizmuson alapul. A képfeldolgozásban például az alaktartó 

eróziós és dilatációs műveletek használják fel a Level-set egyenletet. 

Nem csak ez az oka, de a képátalakító módszerek nagy része sejtautomata. Találunk 

totális automatát, bináris automatát, többállapotú automatát. A bináris automaták 

esetén találkozunk a fenti problémáknál, mégpedig a dilatáció, és az erózió 

műveleténél. A bináris objektum kontúrját mozgatjuk ezekben a módszerekben a 

tömegközépponttól vagy felé. Természetesen ezek is tipikus Level-set problémák, 

azonban a képátalakító műveletek sejtautomatát alkalmaznak a többszörös 

műveletek elvégzésénél a pixeles kezelés adta környezet miatt. Ezek többnyire az 

egyszerűség okán determinisztikus automaták Moore-féle, 8-as szomszédsággal. A 

képátalakításban is megjelenik azonban a probléma, hogy a mozgó kontúr alakja 
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megváltozik a mozgás során. Amikor ez nem megengedett, akkor jó megoldást 

jelent egy sztochasztikus automata alkalmazása, amivel a hatósugár szerinti 

vázszerkezet Level-set megoldása sokkal jobban közelíthető, azonban nem igényel 

jelentős számítási teljesítményt (10. ábra). Továbbá eutektikumokról készült 

mikroszkópi felvételek pontosabb leírását teszi lehetővé ez a módosítás. 

   
 a) b) 

   
 c) d) 

10. ábra. A Vorornoi háló (a) elemeinek középpontjából induló növekedéssel 

előállított hálózat Neumann féle szomszédság esetén (b), Moore féle szomszédság 

esetén (c) és alternáló szomszédság esetén (d). 

A fenti összefoglalóból megállapítható, hogy: 

- Mind a hosszútávú, mind a rövidtávú diffúzió dinamikája megvalósítható 

sejtautomatával. 

- Mindkét diffúziós dinamika két-dimenzióban négyzetrácsban elhelyezkedő 

sejtekből álló univerzummal, és kétállapotú sejtekkel működő automatával 

megoldható. 

- A hosszútávú diffúziós aszinkron sztochasztikus, míg a rövidtávú diffúzió 

szinkron sztochasztikus állapotváltozási szabályokkal valósítható 
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meg.Természetesen a rövidtávú diffúzió is kezelhető aszinkron 

automatával, azonban az számításigényesebb. 

- Hosszútávú diffúzió esetén nem közvetlen, hanem nagyobb szomszédság 

alkalmazása szükséges, ahol az egyes szomszédok nem kell, hogy teljesen 

egyenértékűek legyenek. Rövidtávú diffúzió esetén a közvetlen Neumann-

féle szomszédság alkalmazása célravezető. 

- Mindkét esetben a sztochasztikus állapotváltási szabály valószínűségi 

változóin keresztül vezethető be a termikus aktiváltság. 

- A hosszútávú diffúzió szimulációja inkább atomi skálán, amíg a rövidtávú 

diffúzió inkább mikroszerkezeti skálán tükrözi szemléletesen a folyamatot. 

- Hosszútávú diffúzió esetén reflektív, míg rövidtávú diffúzió esetén 

periodikus határfeltétel biztosítja legjobban az anyagmegmaradás elvét. 
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3. Univerzalitás és alkalmazás 

Számítástudományi elemzések a sejtautomata módszer egyik legfontosabb 

tulajdonságaként az univerzalitást említik. Természetesen itt nem 

számítástudományi, hanem fémtani szempontból vizsgáljuk a különböző 

automatákat. Sorra veszek több alkalmazást, amin keresztül megvizsgálom, hogy az 

alap diffúziós dinamika mekkora változtatása okozza az automata új alkalmazási 

lehetőségét. 

3.1. Folyamatos kiválás 

A hosszútávú diffúziós dinamikát tekintve az elmozdulás valószínűségét a 

szomszédságban lévő szomszédok növelik. Azaz úgy is tekinthetjük, hogy mozgó 

objektumok taszítják egymást. Ez a hatás annál erősebb, minél nagyobb a pa és pb 

valószínűségi változók értéke. Ezt láttuk a hosszútávú diffúzió szimulációja esetén 

is. 

 
 pa=pb=0.01 pa=pb=0.2 pa=pb=0.4 

 
 pa=pb=0.6 pa=pb=0.8 

11. ábra. Véletlenszerűen elhelyezett objektumok mozgása és agglomerációja 

különböző pa és pb valószínűségi változó értékek esetén. 
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12. ábra. A kiválások területének és a szabadon bolyongó objektumok 

koncentrációjának változása a valószínűségi változók értékének függvényében. 

Azonban, a szomszédok jelenléte nem csak növelheti az elmozdulás valószínűségét, 

hanem ugyanazon a módon csökkentheti is. Véletlenszerűen elhelyezett 

objektumok esetén elegendően magas valószínűségi változó értéknél az 

objektumok folyamatosan klasztereket hoznak létre, végül tömör 

agglomerátumokat alkotnak közöttük bolyongó objektumokkal (11. ábra). Minél 

nagyobb a valószínűségi változó értéke annál erősebb az objektumok egymást 

visszatartó hatása. Ennek köszönhetően annál több és kisebb agglomerátum 

képződik. Emellett azzal a hatással is jár, hogy a szabadon bolyongó objektumok 

száma is növekszik (12. ábra). Ha ezt fémtani szempontból vizsgáljuk, akkor egy 
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kiválási kinetikát látunk, ami például nemesítő hőkezelések szimulációjában, vagy 

alumínium ötvözetekben mangánkiválások vizsgálatában használható ki (13. ábra). 

3.2. Szferoidizálódás 

 
 2000. lépés 4000. lépés 6000. lépés 

13. ábra. A perlit szferoidizálódásának dinamikája a sejtautomata univerzumban. A 

kezdeti sávos szerkezet felbomlik és folyamatosan szemcséssé alakul az objektumok 

diffúziójával. 

A fenti diffúziós dinamikát most változtatás nélkül alkalmazzuk adott konfigurációjú 

objektumokat tartalmazó objektumokra. Alkossanak az objektumok azonos 

szélességű sávokat, a sávok között legyenek azonos távolságok. A számítás 

eredménye pa=pb=0.6 értéknél a 13. ábrán látható univerzumokat kapjuk 

különböző lépéseknél. Mivel van valószínűsége annak, hogy az objektumok 

kilépjenek a sávok jelentette agglomerátumból, először kialakul a bolyongó 

objektumok csoportja. Majd a sávok lassan megbomlanak és kisebb, kompakt 

agglomerátumokká alakulnak úgy, hogy a bolyongó objektumok az új csoportokhoz 

vándorolnak, miközben adott helyekről újabb objektumok lépnek ki a sávokból és 

megkezdik bolyongásukat. 

  

14. ábra. Szferoifizálódó perlit kis karbontartalmú ötvözetlen acélban. 
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Ha megnézzük a 13. ábrát, akkor valójában a perlit szferoidizálódását látjuk (14. 

ábra), pedig nem változtattunk az objektumok mozgásának szabályán, egyedül az 

univerzum kezdeti konfigurációját változtattuk meg. 

3.3. Dekarbonizálódás - cementálódás 

Amikor a szomszédos objektumok növelik az elmozdulás valószínűségét, akkor a 

koncentráció kiegyenlítődését látjuk az univerzumban. Így kaphatjuk például a 

dekarbonizálódás folyamatát. Összesen az egyik határfelületen meg kell változtatni 

a szabályt stabil 0 határfeltételre (15. ábra). 

 (a) 

 0. lépés 3000. lépés 6000. lépés 

(b) 

           (c) 

15. ábra. A dekarbonizálódást szimuláló automata univerzuma különböző számítási 

lépés után (a). A koncentráció eloszlás az univerzumban p=0.9 valószínűségi érték 

mellett (b). C60 minőségű acél dekarbonizálódott kérge. 

500μm 
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Ha stabil 1 határfeltételt alkalmazunk, akkor objektumok indulnak meg a 

határfelületről az univerzum belseje felé. Azonban, ha ki akarjuk ezt a dinamikát 

használni, akkor biztosítanunk kell vegyületfázisok képződést is magasabb 

objektumkoncentrációk esetén. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a 

szomszédos objektumok csökkentsék a mozgás valószínűségét. 

 
 4000. lépés 8000. lépés 20000. lépés 

16. ábra. Felületkémiai kezelés folyamatának szimulációja. A felületről meginduló 

objektumok az univerzum belseje felé mozognak, miközben agglomerátumok 

képződnek. Új objektum minden 2. automata lépésben lép be az univerzumba az 

állandó határból, és mozgásukat p=0.8 valószínűség mellett végzik. Vegyület 

objektumok csak minden 5. lépésben mozognak p=0.5 valószínűség mellett. 

 

17. ábra. Fe/Fe-%V diffúziós párjában képződő VC kiválások [36]. 

Vizsgáljuk meg, hogy hogyan tudjuk a két automata szabályt összekapcsolni. A két 

szabály ellentétes értelemben kezeli a valószínűségi változó értékét. Ez nem teszi 

lehetővé, hogy bináris automatát alkalmazzunk, új állapotot kell bevezetni. A két 

objektumból az egyik az eredeti diffúziós szabály szerint mozog, a másik az 

agglomerációs szabály szerint. Természetesen az univerzumban az első típusú 

objektumok lépnek be és mozognak úgy, hogy a koncentráció kiegyenlítődjön. 

Azonban valahogy biztosítanunk kell a második típus keletkezését is. Az alap 

hosszútávú diffúziós dinamika nem teszi lehetővé, hogy az objektum olyan helyre 
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lépjen, ahol másik objektum van. Erről az állapotváltási szabály gondoskodik. Ha 

kivesszük ezt a szabályt, és amikor az objektumok egymásra lépése előfordul, akkor 

a két objektumból kialakul a második típus. Hasonló bolyongásba kezd majd a 

második típusú objektum is, amíg eléggé sok nem lesz, hogy agglomerátumokat 

tudjanak képezni. Az így működő automata univerzumában már képződnek a kiváló 

fázisokat reprezentáló agglomerátumok (16. és 17. ábra). Vizsgálva az 

agglomerációs automata valószínűségi változójának hatását, növekedésével a 

vegyületfázisok száma nő, méretük pedig csökken (18. ábra). Jelenlegi 

tanulmányban elegendő csak ennek az értéknek a hatását vizsgálni, a másik 

diffúziós szabály valószínűségi változója csak az első értékhez viszonyítva érdekes. 

 

 

18. ábra. A termokémiai kezelés szimulációjakor az univerzumban keletkező 

agglomerátumok (vegyületfázisok) száma és az agglomerátumok területe a 

valószínűségi változó függvényében. 
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Láthatjuk, hogy az automatát tekintve nagyon kis változások nagyon változatos és 

széles alkalmazási területet nyitnak az automata számára. Természetesen ezen a 

területen nem csak a hosszútávú diffúziós dinamikát érdemes megvizsgálni, hanem 

a rövidtávú diffúzió szabályrendszerét is. 

3.4. Újrakristályosodás 

Fémek ötvözetek képlékenyalakításakor bennük a diszlokácók száma megnövekszik, 

ami energiatöbbletet jelent a rácsban. Ez az energiatöbblet hajt egy 

csíraképződéses növekedéses folyamatot, amely során olyan szemcsék keletkeznek, 

amelyekben a diszlokációk mennyisége kisebb, mentes az alakváltozás okozta ilyen 

hatástól. A képlékenyalakítás nagyon gyakori alakadástechnológia, így a vázolt 

átalakulási folyamatnak a jelentősége nagy. 

A folyamat két kulcsa a csíraképződés és növekedés. A csíranövekedés során 

úgynevezett nagyszögű szemcsehatárok mozognak, ami adja az első kérdésben 

tárgyalt automata alkalmazását. Persze ki kell egészítenünk az ott leírtakat a 

csíraképződés szimulációjával. Egy hasonló felépítésű szabályt alkothatunk, ha a 

bináris automata két lehetséges állapotát elnevezzük alakítottnak és lágyítottnak. 

Amennyiben a sejt alakított, és minden szomszédja alakított, úgy csíra válhat 

belőle, ha egy sztochasztikus szabály teljesül. 

Ez a sztochasztikus szabály úgy szól, hogy a sejt rendelkezik egy energia-

tartalommal, ami egy határenergiából és az alakítás okozta többletenergiából áll. 

Ha az alakított sejt szemcsehatáron van, akkor van határenergiája (Eh), ami a két 

szomszédos szemcse kristálytani orientációkülönbségéből adódik és számolható. A 

tárolt energia (Est) pedig az alakváltozás mértékéből számítható. A csíraképződési 

folyamathoz rendelünk egy aktiválási energiát (Qn). A sejt energiatartalmát kivonjuk 

az aktiválási energiából, és a termikus gerjesztettségnek csak ezt a különbséget kell 

fedeznie. Az, hogy az univerzumban a sejtek mekkora hányada rendelkezik ennél 

nagyobb termikus gerjesztettséggel, azt például Maxwell-Boltzmann eloszlás szerint 

számíthatjuk a következőképpen: 

 

 𝑝 = 𝑒𝑥𝑝 (
𝑄𝑛−𝐸ℎ−𝐸𝑠𝑡

𝑅𝑇
) (2) 

 

Már csak azt kell eldöntenünk, hogy a vizsgált sejt ebbe a hányadba esik-e, vagy 

sem. Ezért generálunk egy egyenletes eloszlású véletlen számot a függvény 

értékkészletén:[0..1[, és ha ez a szám kisebb, mint a számolt p érték, akkor a 

folyamat végbemegy. Tulajdonképpen sztochasztikus szabályt alkottunk, csak nem 
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egyenletesen határozzuk meg a véletlen eseményt, hanem az említett Maxwell-

Boltzmann eloszlásból válogatunk véletlenszerűen. Ez a Monte-Carlo eljárás. Hogy 

ennek a neve és alkalmazása felmerül a sejt automata tárgyalásban nem meglepő, 

hiszen alapjait Neumann János tanítványa Nicolas Metropolis dolgozta ki. 

Ami a fenti leírásban nem triviális, az a szemcsék kezelése. Az alakított vizsgált sejt 

lehet szemcsehatáron. Maga is egy új szemcse alapja, ami eltér a többitől. Ezen 

felül a szemcséknek tudnunk kell a kristálytani orientációját, vagy annak speciális 

reprezentációját, hogy a határon lévő orientáció eltérést, ami a szemcsehatár 

energia számításának alapja, számítani tudjuk. Erre több lehetőség kínálkozik, de 

mindegyik egyezik abban, hogy a sejt állapotának tartalmaznia kell vagy azt az 

információt, hogy melyik szemcsébe tartozik, vagy azt, hogy milyen a szemcse 

orientációja, amelyiket alkotja. Vegyük észre, hogy ez csak fémtani információ, az 

automata működését nem befolyásolja, hiszen az automata számára az 

univerzumban ugyancsak alakított sejtek alakulnak át lágyítottá. Ha azt mondjuk, 

hogy a szemcsehatár energia nem függ a kristálytani orientáció különbségtől, ami 

nem is egy durva közelítés, akkor a szemcsehatár energiája egy állandó értékké 

változik, és csak arra szolgál itt, hogy valószínűbbé tegye a csíraképződést a 

szemcsehatáron. Van, amikor ez elengedhetetlen, például a dinamikus és 

metadinamikus újrakristályosodás során kialakuló nyakláncstruktúra vizsgálatánál 

(19. ábra). 

A kérdésre, hogy az automata hogyan ismeri fel ebben a definiált környezetben az 

alakított sejtet, arra a válasz a tárolt energia értéke, ami az a többletenergia, ami a 

rácsot terheli alakítás után. Amelyik sejt tárolt energia értéke nem nulla, az 

alakított. Azaz a tárolt energia értéke is bekerül a sejt állapotjelzői közé, azonban az 

automata alapműködését tekintve továbbra is bináris. 

A fenti szabály szinkron alkalmazásával sorra jelennek meg újrakristályosodott 

sejtek az univerzumban, hiszen amelyik sejt a csíraképződés szabályára állapotot 

vált, annak tárolt energia értéke nulla lesz, és új szemcse jelölést kap. Innen 

azonban már a szemcsehatármozgás szabálya a növekedését biztosítja. 

Az újrakristályosodáskor történő nagyszögű szemcsehatár mozgás, a 

csíranövekedés a rövidtávú diffúziós folyamatok egy tipikus példája. Az előző 

pontban szereplő állapotváltási szabály alkalmazható erre a folyamatra. Persze nem 

csak a csíraképződés, hanem a növekedés sebessége is függ mind a hőmérséklettől, 

mind az alakváltozás mértékétől. Erre szolgál a már leírt sztochasztikus, energetikai 

feltétel. Minden ugyanúgy igaz, akár a csíraképződés esetében, csak az aktiválási 

energia értéke más. Ha a szükséges termikus gerjesztettség kicsi, azaz vagy a 

határenergia, vagy a tárolt energia nagy, vagy az aktiválási energia kicsi, vagy a  
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(a) 

  
 (b) (c) 

19. ábra. Meleghengerlés során végbemenő újrakristályosodás szimulációja 

folytatólagos soron történő hengerléskor (a).Nimonic 80a™ acélban melegcsavaró 

vizsgálat hatására kialakult szemcseszerkezet [37] az alakítás mértékének 

függvényében (c), szimulációval számított metadinamikusan újrakristályosodott 

szemcseszerkezet (d). 

hőmérséklet magas, akkor a folyamat gyors, mert nagyobb valószínűséggel kapunk 

nagyobb véletlen számot. Természetesen a növekvő szemcse alakja függ a 

valószínűségi változó értékétől, így a fenti paraméterektől, de jól megválasztott 

alapparaméterek esetén ez nem jelent problémát a szimuláció eredményeiben. 
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A paramétereket jól kell megválasztani. Ez több nem konvencionális számítási 

eljárás sajátja, hogy a számítás beállítása többletinformációt igényel. 

Átalakulásifolyamatok esetében, ha ismerjük a vizsgálni kívánt fém 

újrakristályosodási kinetikáját, akkor ahhoz illeszthetjük a paramétereket, és 

beállíthatjuk azt az automatát, ami a vizsgált fém újrakristályosodását számítja. Ez a 

skálázás, és eredményét OFHC réz újrakristályosodására a 20.ábra mutatja. 

 

 

20. ábra. OFHC réz DSC méréssel meghatározott újrakristályosodási kinetikájával 

illesztett sejtautomata számolási eredményei a mérésekkel megegyező 

körülmények között. 

Összességében tehát nem tettünk mást, mint a rövidtávú diffúzió dinamika 

állapotváltását meghatározó valószínűségi változó értékét Monte-Carlo eljárással 

számítjuk Maxwell-Boltzmann eloszlás alapján, és függővé tettük a hőmérséklettől 
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a Maxwell-Boltzmann eloszlás szerint, valamint függővé az alakváltozás mértékétől, 

ami a folyamat hajtóereje. 

3.5. Allotrópia színfémekben 

 

(a) 

  

 (b) (c) 

21. ábra. St24 ferrites acélminta allotróp átalakulásának kinetikája állandó 

sebességű 10K/min fűtés során (a). A mért és a skálázott sejtautomata által 

számolt átalakult hányad görbék. Mikroszkópi felvétel a minta 

szemcseszerkezetéről (b) és a sejtautomata által számolt szemcseszerkezet (c). 

Tekintsünk egy másik rövidtávú diffúziós átalakulást, a színfémek allotróp 

átalakulását. Egyes színfémeknek több rácsmódosulata is stabil, azonban különböző 

hőmérséklet tartományokban. Ha az egyik módosulat stabilitási tartományából 

áttérünk hevítéssel vagy hűtéssel, a másik módosulat stabilitási tartományába, 

akkor a rács átalakul. Ezt csíraképződéssel és növekedéssel teszi. Itt nem az alakítás 

hatására tárolódó energia különbözteti meg a sejteket, hanem valóban az egyik 

fázishoz tartozik a sejt, vagy a másik fázishoz. Természetesen az a sejt, amelyik 
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instabil állapotban van rendelkezik többletenergiával, mégpedig a két fázis 

szabadenergiája közötti különbséggel arányossal, azonban ez abból fakad, hogy 

melyik fázishoz tartozik, nem pedig külső hatásból. 

Az újrakristályosodásnál bemutatott megoldást alkalmazhatjuk, hiszen ugyanúgy 

tudjuk jelölni a szemcséket, így kezelhető a szemcsehatár, ugyanúgy képződhet 

csíra, és a szemcsehatármozgás is ugyanúgy bekövetkezhet (21. ábra). Azonban 

ebben az esetben fázishatár mozog, aminek energiája eltér a szemcsehatárétól, ezt 

külön kezelni kell. Emellett a tárolt energia helyett a szabadentalpia különbséget 

kell használnunk a szükséges termikus gerjesztettség meghatározására. Ez az 

automata működését tekintve nem jelent mást, minthogy a hajtóerő, a 

szabadentalpia különbség hőmérsékletfüggő. 

3.6. Szemcsedurvulás 

Minden határ, így a szemcsehatár is többletenergiát jelent a rács számára. Ez is 

azért jelentkezik, mert a szemcsehatáron lévő atomok energiája emelkedik meg, 

hiszen nem rendelkeznek a teljes rács biztosította teljes koordinációval. Ha csak a 

szemcsehatárt magát vizsgáljuk, ahogy azt az előző két esetben tettük, akkor 

valóban adott szemcsehatár adott energiával rendelkezik. Azonban, ha absztrakciós 

szintet lépünk és a határt alkotó atomokat tekintjük, akkor látjuk, hogy nincsenek 

azonos energiaszinten. Görbült határban, amelyik atomnak magasabb a 

koordinációja, annak az energiája kisebb. Így minden atom erre az állapotra 

törekszik. Ha elegendően magas a termikus gerjesztettségük, hogy a határban a 

pozíciójukat elhagyják, akkor az alacsonyabb koordinációból a magasabba lépnek 

rövidtávú diffúzióval. Ez a szemcsehatár elmozdulását jelenti. Tekintsük ezt egy 

egyszerű geometriai modell szintjén. A határ görbült, mert kisebb és nagyobb 

szemcsék vannak egymás mellett. A nagyobb szemcsében átlagosan magasabb a 

koordináció a határon, mint a kisebb szemcsében. Ebből következően a határ a 

nagyobb szemcse felől a kisebb felé mozdul. Emiatt a nagyobb szemcse nagyobb 

lesz, amíg a kisebb, még kisebb. Végül a kisebb el is tűnik. Így vezet a szemcsehatár 

energiája a szemcsedurvuláshoz. 

Tekintsük a határmozgás dinamikáját. A fenti eljárás megvalósulhat az 

univerzumban is, mert szomszédság szinten is jelentkezik ez a jelenség, amikor 

eltérő szemcsékhez tartozó szomszédok léteznek egy adott sejt vizsgálatánál. 

Azonban az alkalmazott Neumann-féle szomszédság elegendően kevés 

konfigurációt tartalmaz, azaz könnyen kialakul asík határ konfiguráció.Az pedig nem 

mozog, hiszen a két oldal között ilyenkor nincs különbség. Később rámutatok arra, 

hogy determinisztikus szabállyal, csak máshogyan lehet a szemcsedurvulást 

megvalósítani. Azonban alkalmazzuk a teljes folyamatra a sztochasztikus szabályt. 

Megadhatunk aktiválási energiát, és a szemcsehatárnak is van energiatartalma. 
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Azonban más energiatag nincs, nincs tárolt energia vagy szabadentalpia különbség. 

A hajtóerő tag nulla. A szabály alkalmazása mégis szemcsedurvuláshoz vezet 

(22.ábra). 

 

 

0.lépés 20000. lépés 40000.lépés 

 

 0h 7h  20h  

22. ábra. Szemcsedurvulás szimulált kinetikája (fent). Különböző lépések után az 

univerzumban kialakuló szemcseszerkezetek (b). Cu6Sn szemcsedurvulása 

800°Cizoterm hőkezelése közben (lent) 

Ennek oka, hogy ha jobban megfigyeljük, a sztochasztikus szabály nem csak 

kedvező, hanem energetikailag kedvezőtlen állapotváltást is megvalósíthat. Azaz 

kimozdíthatja a sejteket a kialakult lokális sík határfelületek adta lokális 

szélsőértékből. Természetesen ez után már újra következhet energetikailag 
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kedvezőbb változás, ami a globális szélsőérték felé mozgatja az univerzumot. 

Tulajdonképpen nem látunk itt mást, mint a Simulated Annealing optimalizációs 

eljárás egy sajátos működését [35]. Nem is tekinthető véletlennek, hogy az itt 

kialakult sztochasztikus formalizmusában is megfelel a Simulated Annealing 

eljárásban foglaltaknak. 

Összegezve, ugyanaz a kétállapotú automata, ha állandó értékű hajtóerőt 

alkalmazunk a sztochasztikus szabály valószínűségi változójának számításakor, 

akkor újrakristályosodást szimulál az automata. Ha hőmérsékletfüggő hajtóerőt 

alkalmazunk, akkor allotróp átalakulást szimulál. Ha nem alkalmazunk hajtóerőt, 

akkor pedig a szemcsedurvulás szimulációját kapjuk meg. Továbbá a fejlesztés 

rámutatott arra, hogy a Simulated Annealing optimalizációs eljárás ezzel az elvvel 

alkalmazható az univerzum konfigurációjának optimalizálására. 

A fenti összefoglalásból a következők állapíthatók meg: 

- A hosszútávú diffúzió dinamikát különböző kiindulási konfigurációkon 

alkalmazva az állapotváltozási szabály valószínűségi értékeinek 

változtatásával több folyamat szimulációja megvalósítható az 

állapotváltozási szabályok változtatása nélkül. 

- Rövidtávú diffúzió dinamikát alkalmazva különböző hajtóerő függvények 

mellett (nincs, állandó, hőmérsékletfüggő) különböző folyamatok 

szimulációit kapjuk az állapotváltási szabályok módosítása nélkül. 

- Mindegyik bemutatott automata a leírásában történő lényeges változtatás 

nélkül több folyamat vizsgálatára is alkalmas. 
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4.Komplexitás és dimenzionalitás kapcsolata 

Vannak alkalmazások, vizsgált problémák, amelyek előre meghatározzák a 

dimenzionalitást. Erre példa a lokális LASER kezelés. Esetünkben hidegen hengerelt 

alumínium lemez LASER lágyítását vizsgáljuk, miközben újrakristályosodás 

folyamata megy végbe (23.ábra). Mivel a hőmérséklet eloszlása speciális és térbeli, 

emiatt csak a három-dimenziós kezelés vezet eredményre. Ezt támasztja alá a 

kialakuló nagy hőmérséklet gradiens miatt rövid távolságon belül változó 

mikroszerkezet is. 

Természetesen vannak olyan technológiák, ahol geometriai egyszerűsítések 

tehetők, például hengerelt lemezek vagy húzott huzalok lágyulásának szimulációja. 

Ebben az esetben jól felhasználható a korábban bemutatott két-dimenziós 

újrakristályosodás automata. Ezekben az esetekben a három-dimenziós számítás 

nem ad annyival több információt a két-dimenziós vizsgálattal szemben, mint a 

LASER lágyítás esetében. Természetesen merül fel a kérdés, elhagyható-e még egy 

dimenzió? Van-e olyan eset, amikor egy egy-dimenziós számítás elegendő 

információt szolgáltat? 

Ha gondolatban a két-dimenziós újrakristályosodás automata energiafeltételét 

elhagyjuk, és csak a konfigurációs feltételt alkalmazzuk, akkor működő automatát 

kapunk. Ez a Hesselbarth-Göbel automata, ami adott korlátokkal ugyan 

(határmozgás sebessége hőmérséklet és tárolt energia független), de az 

újrakristályosodásra jellemző kinetikát mutat (24. ábra). Ez az automata azonban 

determinisztikus szabályrendszerű, azaz minden esetben megtörténik az 

állapotváltás, ha alakított állapotú sejt szomszédságában újrakristályosodott 

állapotú van. Ha az univerzumokat időben egymás mellé képzeljük, akkor adott 

pontokból fejlődő négyzet alapú gúlákat látunk fejlődni. Az alak a szomszédságnak 

köszönhető, más szomszédsággal más testet kapunk. 

Ha vizsgáljuk az elemi, két állapotú egy-dimenziós automatákat, akkor ennek 

megfelelőjét látjuk a Wolfram 254-es automata működése során. Az univerzumban 

egy pontból növekvő objektumokat, szemcséket látunk (25. ábra). Nem kell mást 

tennünk, csak a Wolfram 254 automata állapotváltási szabályát sztochasztikussá 

tenni, és megkapjuk a JMAK kinetikával leírható automatát. 

Az egy-dimenziós automatában is csírák képződnek és növekednek, azaz az 

átalakult hányad időbeli változása mellett szemcseméret, szemcseeloszlás 

információt is kapunk, közvetlenül az automata változtatása, bővítése nélkül. 

Azonban mivel a láncban csak szakaszok jelölik a szemcséket, így a kapott 

eredmények értékeléséhez mindenképp fel kell használni sztereológiai 

összefüggéseket. Csak átlagos értékekként kezelhetjük a kapott adatokat.  
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23.ábra. Lokális LASER lágyítással újrakristályosított EN AW 1050 90%-os 

redukcióval hidegen hengerelt 1mm vastag lemez mikorszerkezete. A számított 

hőmérséklet eloszlás 800W LASER teljesítmény esetén. A sejtautomata 

szimulációval számított mikroszerkezet. 

Továbbá csak egy lineáris méret információ áll rendelkezésre, a szemcsék alakjának 

változásáról nem kapunk képet. A JMAK egyenlettől a szemcseméret és eloszlás 

adatokkal kapunk több információt. Azonban jóval gyorsabban számol, mint a két-

dimenziós automata, így azokban az alkalmazásokban, ahol a kinetika számítása a 

feladat (lágyítás tervezés, optimalizálás) ott jól használható. Ahol azonban a 

szemcsékről, lokális változásokról részletesebb kép szükséges, ott a két- illetve 

három-dimenziós automaták alkalmazása szükséges. 
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 (a) (b) 

24. ábra Újrakristályosodott hányad változása a (a) Hesselbarth-Göbel és a (b) 

Wolfram 254 automatákban. 

 

  

 (a) (b) 

25. ábra. Növekvő csíra(k) a (a) Hesselbarth-Göbel és a (b) Wolfram 254 

automatákban. 

Egyértelműen levezethető volt a két-dimenziós automatából az egy-dimenziós, 

amihez a determinisztikus párok megtalálására volt szükség. A dimenzionalitás 

csökkentésével azonban a lokális változások vizsgálatának lehetőségét, a 

szemcsealak változásának vizsgálatát elveszítettük. Kapunk mikroszerkezeti 

információt egy-dimenziós számítással is azonban ezek csak átlagos értékként 

vehetők figyelembe a sztereológia összefüggései alapján. 

Az újrakristályosodást szimuláló sejtautomaták esetén a fent vázolt egyszerű 

gondolatmenetet követve megkapjuk az egyes automaták állapotváltási szabályait. 

Azonban szemcsedurvulás szimulációja esetén ez az út nem működik. Amíg az 

újrakristályosodás esetén maga a határmozgás a konfigurációs feltételben adott, az 

energia feltétel csak a sztochasztikus jelleget biztosítja, addig szemcsedurvulás 

automatában az energiafeltétel játszik kulcs szerepet. Determinisztikusan 

határmozgás akkor valósul meg, amikor a szemcsehatáron lévő vizsgált sejtnek a 
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szomszédos szemcse több szomszédos sejtet tud biztosítani. Az belátható, hogy a 

Neumann-féle szomszédság 4 sejtje hamar olyan konfigurációba kerül, ahol 

mindkét lehetséges állapot (szemcséhez tartozás) ugyanannyi szomszédot jelent 

mind a két szemcsében. Azaz, ha a szemcsedurvulás automatában elhagyjuk az 

energia feltételt, akkor a determinisztikus automata pár állapotváltás után stabil 

állapotba, a szemcsehatár energia összességét tekintve lokális szélsőértékbe kerül. 

Ezek a lokális szélsőértékek természetesen a numerikus felbontás, és a geometriai 

megkötések miatt léteznek, azaz az automata tulajdonsága. Az újrakristályosodás 

automatánál alkalmazott megoldás itt nem jelent használható alternatívát. 

Ennek oka, hogy a megfogalmazott energia feltétel a sztochasztikus jellege miatt 

nem csak kedvező, hanem akár energetikailag kedvezőtlen lokális változást is 

eredményezhet, azonban a szemcsehatármozgás továbbra is determinált a 

konfigurációs feltétellel, azaz a bruttó átlagos folyamatot nézve az átlagos 

szemcseméret folyamatosan növekszik. Akár csak a SimulatedAnnelaing eljárásban, 

ebben az állapotváltási szabályban az energiafeltétel feladata, hogy a lokális 

extrémumokból kimozdítsa az automatát. Azaz annak ellenére, hogy a felépített 

állapotváltási szabály okán a két automatát nagyon könnyen összekapcsolhatjuk, és 

az összekapcsolás minden fémtani ismeretet követ, a két automata működése 

alapjában tér el egymástól a leírtak miatt. 

Mivel a megfogalmazott állapotváltási szabály nem alkalmas tisztán 

determinisztikus automata definíciójára, így ennek a szabálynak a módosításával 

nem készíthető egy-dimenziós automata. Mindenképp találni kell egy állapotváltási 

szabályt, ami determinisztikus módon biztosítja az átlagos szemcseméret 

növekedését. Ennek megtalálásához absztrakciós szintet kell lépjünk. Eddig a 

szemcsehatár mozgáson keresztül írtuk le a szemcsedurvulás módját, azonban 

magasabb méretskálán, a szemcséket vizsgálva azt látjuk, hogy egymáshoz képest, 

relatívan kisebb szemcsék felé megindul a szemcsehatár, a nagyobb méretű 

szemcsék felől. Ezt felhasználhatjuk determinisztikus szabály definíciójához. Ennek 

feltétele azonban, hogy a sejt állapotjelzői közé kerüljön annak a szemcsének a 

mérete, amelyikhez tartozik. Azaz a lokális információk mellé egy átlagosabb, a 

szomszédságnál nagyobb területre kiterjedő paraméter is bekerül. Alapjában véve 

ez nem probléma, hiszen ilyen információ az extra hajtóerő is. Természetesen 

minden automata lépés előtt meg kell határozni a szemcseméreteket, ami az 

automata számítási teljesítményét rontja. Az új állapotváltási szabály úgy írható le, 

hogy ha egy sejt szemcsehatáron van, és a szomszédságában van nagyobb 

szemcséhez tartozó sejt, akkor felveszi annak állapotát. Ez a szabály már ahhoz 

vezet, hogy determinisztikus automata univerzumában is megindul a szemcsék 

durvulása. Azonban ebben az automatában már nincs kifejezetten szükség a 

szemcsehatár görbületének vizsgálatára, a szemcseméret különbség a szomszédos 
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sejtek esetén kezelhető, mint a tárolt energia adta extra hajtóerő. Azaz az eredeti 

konfigurációs feltétel megtartásával a két automata (szemcsedurvulás és 

újrakristályosodás) továbbra is összekapcsolható marad sztochasztikus 

állapotváltási szabállyal is. A szemcsedurvulás ilyem módú leírása már olyan közel 

áll a fémtani kezeléshez, hogy triviálisan biztosítja a kinetikai leírás helytállását (26. 

ábra). 

Természetesen ennek az új állapotváltási szabálynak a tulajdonsága, hogy ha 

sejteket láncba fűzzük, és csak két szomszédot vizsgálunk, akkor egy-dimenzióban is 

alkalmassá válik az automata a szemcsedurvulás kinetikájának számítására. 

Természetesen egy-dimenzióban is készíthetünk determinisztikus és sztochasztikus 

automatát. Amíg ebben az esetben is a determinisztikus szabály hőmérsékletfüggő 

számítások elvégzésére nem alkalmas, addig a sztochasztikus automatával már a 

hőmérséklet hatása is vizsgálhatóvá válik. 

 

26. ábra. Szemcsedurvulás kinetikája az egy-dimenziós determenisztikus 

sejtautomatában és a Cu24Zn18Ni ötvözet szemcsedurvulási kinetikájának 

számítása sztochasztikus egy-dimenziós automatával. 
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Szemcsedurvulás esetében is elveszítjük ezzel a szabályrendszerrel a lokális 

változások vizsgálatának lehetőségét. Azonban ezt nem csak egy-dimenzióban, 

hanem az alkalmazott absztrakciós szint miatt már két-dimenzióban is elveszítjük. 

Eredményül azonban az átlagos szemcseméret változását és a szemcsék méret 

szerinti eloszlását kapjuk, de akár két- akár egy-dimenzióban ezek az adatok csak, 

mint átlagos értékek használhatók a sztereológia összefüggései szerint. 

A fenti összegzésből megállapítható, hogy: 

- A 3D-s és 2D-s automata felépítésében nem tér el egymástól, csak 

szomszédok számának növekedése okoz változást az állapotváltási 

szabályokban. Azonban az 1D-s automata jelentősen eltérhet a magasabb 

dimenziójúaktól. 

- A 3D-s automata számítási költsége jóval magasabb, amíg az 1D-s 

automata számítási költsége jóval alacsonyabb, mint a 2D-s automatáé. 

- Az 1D-s automaták hatékonyabbak kinetikai számításban. 

- Az átalakulási folyamatoknak megfelelő 2D-s automata írható le az adott 

folyamathoz legjobban illeszkedően. Az 1D-s automata megtalálásának 

legjobb stratégiája az, ha a 2D sztochasztikus automatának megkeressük a 

determinisztikus megfelelőjét. A determinisztikus 2D-s automatából az 1D-s 

változat már megfogalmazható a szomszédság csökkentésével. Az így 

kapott 1D-s determinisztikus automata sztochasztikus megfelelője lesz a 

vizsgált folyamat szimulációjának 1D-s automatája. 
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5. Lokális folyamatok és általános átalakulási kinetika 

Az 26. ábrán láthatók a DSC mérés eredményei, valamint az újrakristályosodott 

térfogathányadok az idő függvényében hidegen hengerelt OFHC réz vizsgálata 

esetén. A görbéken egyértelműen látszik, hogy az újrakristályosodás 200°C felett 

kezdődik és 300°C alatt be is fejeződik a fűtési sebességtől függően. Ahogy a fűtési 

sebesség növekedik, a kezdeti és végpont, valamint az átalakulás 

csúcshőmérséklete is nagyobb hőmérséklet felé tolódik el. A csúcsok közelében 

megállapítható egy lineáris alapvonal, amely segítségével már meghatározható a 

csúcs maximuma. Ezt a csúcsot integrálva meghatározható az átalakult 

térfogathányad.  

 
(a) 

 
(b) 

26. ábra. DSC görbék (a) és az átalakult hányad (b) az idő és a különböző fűtési 

sebességek függvényében. 

Több termokinetikai módszer létezik a DSC görbék kiértékelésére. Mind a Kissinger 

és a Takhor módszerek az átalakulás csúcshőmérsékletének eltolódásán alapulnak 

(Tcsúcs). A két módszer alapegyenleteit az 3-es és 4-es egyenletek mutatják be.  
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 𝑙𝑛 (
𝑣

𝑇𝑐𝑠ú𝑐𝑠
2 ) = −

𝑄ú𝑗𝑟𝑎𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡.

𝑅

1

𝑇𝑐𝑠ú𝑐𝑠
+ 𝑙𝑛 (

𝐵0 ú𝑗𝑟𝑎𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡.𝑅

𝑄ú𝑗𝑟𝑎𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡.
) (3) 

 

 𝑙𝑛 (
𝑣

𝑇𝑐𝑠ú𝑐𝑠−𝑇𝑘𝑒𝑧𝑑.
) = −

𝑄ú𝑗𝑟𝑎𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡.

𝑅

1

𝑇𝑐𝑠ú𝑐𝑠
+ 𝑙𝑛(𝐵0 ú𝑗𝑟𝑎𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡.) (4) 

 

Az R és Tkezd. az egyetemes gázállandó, valamint a kezdeti hőmérséklet, a fenti 

egyenletekben. A 27. ábra az 3. és 4. egyenletek bal oldalát ábrázolja a 

reciprokhőmérséklet függvényében. A pontokra illeszthető egy egyenes, amelynek 

függvénye a -Qújrakrist./Tcsúcs. A sebességi állandót az illesztett egyenesek 

metszéspontjából lehet kiszámolni.  

  
(a) (b) 

  

27. ábra. A kinetikai állandók meghatározása 80%-os alakítottság esetén a 3 és 4. 

egyenletek alapján. (a): Takhor módszer és (b) Kissinger módszer. 

Az analízis eredményeként 58589J/mol, valamint 58523J/mol újrakristályosodási 

aktiválási energiát sikerült meghatározni a Kissinger és Takhor elméletek szerint. 

Bár az energiák közötti eltérés kicsinek tűnik, ez a kis eltérés annál nagyobb eltérést 

tud okozni a sebességi állandó kiszámításánál. Ezek 3183,9 1/s, valamint 486,6 1/s 

eredményt adnak Kissinger és Takhor szerint. Megvizsgálva a JMAK egyenletet, 

látható, hogy mindkét paraméterkettős ugyanazt a folyamatot írja le. 

Mindkét esetben hiányzik azonban az Avrami kitevő. Sem a Kissinger sem a Takhor 

módszer nem adja meg az értékét, bár Kissinger módszerből levezethető egy 

közelítés az Avrami kitevő meghatározására. Eszerint a csúcsok félértékszélessége 

arányos a kitevő értékével, a kiszámítás módját pedig a 5. egyenlet mutatja be. Az 
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Avrami kitevő kiszámításához szükséges ismerni az aktiválási energia értékét. A 

kitevő kiszámításához a Kissinger által meghatározott aktiválási energiákat 

használtuk. Mindegyik csúcsra elvégeztük a számolást, a kapott eredményeket 

átlagoltuk, és megállapítottuk, hogy az Avrami kitevő értéke az analízis alapján 

3,26. 

 𝑛 =
2.5𝑇𝑐𝑠ú𝑐𝑠

2

∆𝑇1/2

𝑄ú𝑗𝑟𝑎𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡.

𝑅

 5 

A görbék részletes kinetikai analízise után a sejtautomata szimulációt skáláztuk az 

átalakult hányadok görbéi segítségével. A skálázás során a mérésből és a 

számolásból következő görbék között eltérést tapasztaltunk. Ezt az eltérést 

minimalizáljuk úgy, hogy a csíraképződés és csíranövekedés aktivációs energiáit 

simplex eljárás segítségével módosítjuk. A skálázás eredményeit a 28. ábra mutatja 

be. 

 

28. ábra. Újrakristályosodott térfogathányadok az idő függvényében. A sötétebb 

vonalak a DSC mérés a világosabb a sejtautomata szimuláció eredményei. 

A szimulációval meghatározott aktiválási energiák a csíraképződés esetén (Qn) 

36627,3 J/mol, míg csíranövekedés esetén (Qg) 9890,5J/mol. A kapcsolatot 

közöttük a jól ismert 6. egyenlet teremti meg. 

 𝑄ú𝑗𝑟𝑎𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡. = 𝑄𝑛 + (𝑛 − 1)𝑄𝑔 (6) 

Felhasználva a skálázás eredményeit, és a fenti módszerrel meghatározott Avrami 

kitevőt, a számolt aktiválási energia 58980J/mol, amely egy kicsivel magasabb a 

Kissinger vagy Takhor módszerekkel kapott aktiválási energiától. Ez adja az ötletet, 

hogy a DSC mérés eredményeinek kinetikai elemzése, és az automata illesztése 

után kapott aktiválási energia értékekből az Avrami kitevő számítható a (6) 

összefüggés átrendezésével. 
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Az említett DSC vizsgálatokat több eltérő alakítási mértékkel hengerelt OFHC réz 

lemezen elvégezve a kinetikai kiértékelő eljárásokkal az újrakristályosodás 

aktiválási energiája a redukció mértékének (q) függvényben meghatározható 

(29.ábra). Az eredményekből látható, hogy a kinetikai kiértékelő eljárások a 

különböző közelítések és elhanyagolások miatt eltérő értéket adnak, azonban ezek 

az értékek közel vannak egymáshoz. 

Mindegyik redukció esetén kapott DSC görbesereget ugyanazzal az automatával, 

ugyanazzal a módszerrel illesztettük. Az illesztés megadta a csíraképződés és 

csíranövekedés aktiválási energiáját. A (6) képlettel meghatározhatjuk az aktiválási 

energia értékekből az Avrami kitevő értékeket. Ekkor azonban kis redukciók esetén 

4-nél nagyobb értéket is kapunk. Az Avrami kitevő definíciója azonban csak 4 vagy 

annál kisebb értéket tesz lehetővé. Ahhoz, hogy ez teljesüljön, a referenciaként 

választott Takhor féle módszerrel számolt aktiválási energia értékeket meg kell 

szorozni 0.8 faktorral, amire a kinetikai kiértékelő módszer közelítései miatt van 

szükség. 

A módszer alkalmazásával meghatározhatjuk az Avrami kitevő változását is a 

redukció függvényében az aktiválási energiák mellett. A módszerrel az Avrami 

kitevő sokkal stabilabban meghatározható, mint a Kissinger vagy a FWO módszerek 

adta közelítésekből. 

Ennek az eredménynek az érdekessége, hogy az automatában csak a csíraképződés 

és csíranövekedés lokális működése programozott. Az automata sejtről-sejtre 

szinkron módon alkalmazza a szabályokat következetesen az univerzumban. 

Egyedül ennyi jelenti a szabályok globális, átlagos megjelenését. Az Avrami kinetkiai 

egyenletet sem, sem közelítését nem használjuk fel, mégis a folyamat általános 

jellegére vonatkozó eredményt kapunk eredményül. Természetesen az automata 

működését úgy építettük fel, hogy a JMAK kinetikát visszakapjuk és a (6) egyenlet is 

az Avrami leírásból származik. Emiatt nem az az érdekes tény, hogy az JMAK 

leíráshoz hasonló értékeket kapunk. Az azonban igen, hogy az automata adatai 

alapján olyan érték határozható meg, amit az automata működésébe előre nem 

programoztunk be. Az automata működése, viselkedése olyan komplexitású 

felépítésének egyszerűsége mellett, hogy képes az átalakulási folyamat ilyen 

részletes tükrözésére. 
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(a) 

 

(b) 

29. ábra. A kinetikai kiértékelő módszerekkel kapott aktiválási energia értékek és az 

illesztett automata csíraképződés és növekedés aktiválási energiái (a). A mérési 

eredmények kinetikai kiértékelése és az illesztett automata kinetikai 

paramétereinek felhasználásával számított Avrami kitevő értékek (b). 

 

A fenti elemzésből megállapítható, hogy: 

- Újrakristályosodás skálázott 1D sejtautomata lokális szabályaiban 

alkalmazott aktiválási energia értékek egy nagyságrendbe esnek kinetikai 

számításokkal meghatározott aktiválási energia értékekkel. Azaz a lokális 

paraméterek megjelennek az univerzumra általánosan vonatkoztatott 

értékekben. 

- Skálázott sejtautomata számítással kiegészített kinetikai analízis 

részletesebb kinetikai adathalmazt biztosít a mérési eredményekből. Olyan 
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kinetikai állandó is meghatározható a módszerrel, ami a sejtautomatában 

nem kezelt paraméter. 
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6. Tézisek 

 

1. Tézis: 

Igazoltam, hogy a sejtautomata eljárás hasonló felépítésű automatával egyaránt 

alkalmas hosszú és rövidtávú diffúziós dinamika szimulációjára. 

1.1. Mindkét esetben bináris, kétállapotú sztochasztikus automata biztosítja a 

megoldást. 

1.2. A diffúziós folyamatok sebessége mind a két esetben a sztochasztikus szabályok 

valószínűségi változóján keresztül befolyásolható. 

1.3. A hosszú távú dinamika csak aszinkron, amíg a rövidtávú diffúzió aszinkron és 

szinkron szabályalkalmazással is megvalósítható. 

1.4. A lényegi eltérés a szomszédságban és a határfeltételben található. Amíg a 

szomszédság mérete és felépítése alapvetően meghatározza az automata 

működését, addig a határfeltételek esetén csak a konzervatív jelleg lényeges 

szempont. 

1.5. A hosszú és rövidtávú diffúzió működését hasonló felépítésű, de eltérő szabályú 

automata tükrözi. Míg a hosszú távú diffúziós dinamika atomi skálán, addig a 

rövidtávú diffúzió mikroszerkezeti skálán követhető a legpontosabban.. 

 

2. Tézis: 

Bizonyítottam, hogy a hosszú távú és rövid távú diffúziót szimuláló automaták kis 

változtatásával a fázisátalakulási folyamatok széles köre vizsgálható, szimulálható. 

1.1. A hosszútávú diffúziós dinamikának két változata írható le sejt automatával: 

amikor az objektumok taszítják egymást, és amikor vonzzák. 

1.2. Egy változaton belül a határfeltétel és az univerzum kiinduló konfigurációjának 

megválasztásával több fázisátalakulási folyamat szimulációját lehet 

mgvalósítani. 

1.3. A két dinamika össze is kapcsolható, ekkor diffúzió közben kiválások létrejötte 

figyelhető meg az univerzumban. 

1.4. Rövidtávú diffúzió dinamika alkalmazásával a hajtóerő értékének és 

hőmérsékletfüggésének változtatásával különböző fázisátalakulások 

szimulációját tudjuk előállítani. 

1.5. Az általam megvalósított automaták kellően általános megoldások számos 

fázisátalakulási folyamat követésére. 
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3. Tézis 

Alátámasztottam, hogy a rövid távú diffúzióval végbemenő átalakulási folyamatok 

szimulációjakor a legtöbb információt a három- illetve két-dimenziós sztochasztikus 

sejtautomaták biztosítják. Azonban a szimulációs feladat megoldható egy-

dimenziós automatával is, feltéve, hogy megfelelő determinisztikus automatát 

használunk. 

1.1. Minden vizsgált fázisátalakulás szimuláció esetében megtalálható a leírás olyan 

absztrakciós szintje, ahol a sztochasztikus automatának létezik determinisztikus 

párja. 

1.2. A determinisztikus három- illetve két-dimenziós automaták egy-dimenziós 

megfelelője megalkotható a szomszédok számának csökkentésével. 

1.3. A determinisztikus automata sztochasztikus megfelelője a szabályok 

módosításával készíthető el. Az előállított egy-dimenziós automata elegendő 

információt biztosít a kinetikai számításokhoz, azonban a számítási 

hatékonysága nagyobb, mint a magasabb dimenziójú automatáké. 

 

4. Tézis 

Megerősítettem, hogy az egy-dimenziós újrakristályosodás szimuláció 

felhasználható termokinetikai elemzések kiegészítésére. Az így kapott komplex 

kiértékelő módszer olyan adatokat meghatározására is alkalmas, amelyeket nem 

használtunk az automata definiálása során. 

1.1. Az újrakristályosodás egy-dimenziós sejtautomata szimulációja illeszthető 

termokinetikai mérések eredményeihez. 

1.2. A mérési eredmények kinetikai kiértékelésével és az illesztett automata 

kinetikai paramétereivel a Johnson–Mehl–Avrami–Kolmogorov egyenlet 

exponemciális kitevője számítható, anékül hogy azt definiáltuk volna a sejt 

automatában.. 
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